
Dzień Patrona Szkoły 
 

Dnia 16 października 2013r. w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w 
Olszynach miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń kulturowych nie tylko owej 
placówki, ale także całej miejscowości. Tegoż dnia bowiem obchodziliśmy Dzień Patrona 
szkoły, którym jest błogosławiony, niebawem kanonizowany, kochany przez wszystkich 
papież Jan Paweł II. Jego zasługi oraz działania w trosce o dobro kościoła i wszystkich ludzi 
są odczuwane przez cały świat do dnia dzisiejszego, co czyni go wzorem do naśladowania, 
szczególnie dla ukochanej przezeń młodzieży. 

Obchody tego dnia rozpoczęły się uroczystą mszą o godzinie 9:00 w Kościele 
parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Pół godziny przed liturgią 
wszyscy uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych zebrali się przed budynkiem szkoły, 
żeby wspólnie pod opieką nauczycieli i wychowawców, wyruszyć w stronę kościoła. Po 
dotarciu każdy zajął wybrane przez siebie miejsce i z wielkim przejęciem oczekiwał na 
rozpoczęcie Eucharystii. Mszę Świętą odprawiał ksiądz Dariusz Nawalaniec, który podczas 
kazania przybliżył nam postać patrona naszej szkoły. Przypomniał nam o działalności papieża 
Polaka i jeszcze bardziej umocnił nas w przekonaniu o jego nieskończonej miłości, mądrości i 
dobroci. Po błogosławieństwie i zakończeniu obrzędu udaliśmy się do szkoły na salę 
gimnastyczną, aby wziąć udział w uroczystym apelu i zobaczyć niezwykłe, a wręcz 
porywające występy niemalże wszystkich uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. 
Tradycyjnie rozpoczęliśmy go od odśpiewania hymnu szkolnego, po czym nastąpiła 
prezentacja przygotowanych występów. Oprawę muzyczną przygotował chór, prowadzony 
przez nauczyciela muzyki pana Marka Bąka. Cała akademia była precyzyjnie dopracowana i 
fenomenalnie wykonana. Całość dopełniła piękna dekoracja sali gimnastycznej doskonale 
dopasowanej do tematu tejże akademii. Największe wrażenie wywarł na mnie występ 
uczniów klas II-IV. Nasi młodsi koledzy i koleżanki przygotowali swój występ znakomicie. 
Każdy z nich miał kolorowe, papierowe serce na koszulkach, które po wygłoszeniu przez 
siebie wierszy i sentencji umieszczali na jednym wielkim sercu, powieszonym na środku sali 
gimnastycznej. Pod koniec akademii chór wraz z pozostałymi uczestnikami zaśpiewał 
ulubioną pieśń papieża „Barkę”. Pan dyrektor złożył podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili i zaangażowali się w przygotowaniu tejże uroczystości. 

Jan Paweł II jest bez wątpienia jednym z najlepszych filozofów i miłośników nauki 
przełomu wieków. Ostania akademia pozwoliła uczcić jego pamięć oraz zaszczepić w 
naszych sercach jeszcze większe uczucie. To wydarzenie na długi czas pozostanie w naszej 
pamięci. Jestem dumna, że patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II. 
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